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Būrelio istorija

Būrelis aktyvią metodinę veiklą pradėjo 

vykdyti 1999 metais. Pagrindinis iniciatorius, 

ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo 

metodikos sudarytojas,  Lietuvos respublikos 

edukologijos mokslų daktaras Juozas Rauckis. 

Profesorius įžvelgė, kad svarbiausia  

visuomenės vertybe ir reikšmingiausias laimės 

komponentas yra sveikata. Pasaulyje mažėja vaikų 

su gera sveikatos būkle. Ikimokyklinė ugdymo 

įstaiga yra pirma sveikatos ugdymo sistemos 

pakopa, kuri formuoja sveikos gyvensenos įgūdžius 

ir vertybes.



Profesoriaus vadovaujama Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto kūno kultūros katedra parengė 

puikius kūno kultūros specializacijos mokytojus bei sporto magistrus, kurie tęsia ilgametes tradicijas ir šiuo 

metu yra metodinio būrelio nariai.

Metodinį būrelį sudaro 30 neformaliojo švietimo mokytojų iš 30 ugdymo įstaigų. Ugdymo įstaigos turi 

parengtas ir patvirtintas neformaliojo fizinio ir sveikatos ugdymo programas. Mokytojai kasdieniniame darbe  

stiprina vaikų motoriką, ugdo taisyklingą kūno laikyseną, taiko įvairias fizinio aktyvumo skatinimo formas, 

motyvuoja vaikus gyventi sveikai ir aktyviai, vertina asmeninę vaiko fizinio pajėgumo pažangą. 

Neformaliojo švietimo mokytojai aktyviai dalyvauja būrelio metodinėje veikloje  dalinasi gerąją darbo 

patirtimi, organizuoja tradicinius renginius mieste, vykdo projektines veiklas, rengia  respublikinius renginius,  

konferencijas.  2016 m. lapkričio 29 d. suorganizuota respublikinė teorinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinė 

kūno kultūra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje – laikmečio iššūkiai“.  Mokytojai yra RIUKKPA (respublikinė 

ikimokyklinių ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija) nariai, LTOK „Olimpinės kartos“ judėjimo nariai, 

Klaipėdos sveikatingumo klubo „Švyturėlis“ asociacijos nariai.



Mūsų šūkis

„Su vaikyste 
ant bangos“ 
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Vilnius

IV SKYRIUS

SPORTAS ŠVIETIMO SISTEMOJE

12 STRAIPSNIS. SPORTO ORGANIZAVIMAS ŠVIETIMO SISTEMOJE

1. ĮGYVENDINANT IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VAIKAMS UŽTIKRINAMA AKTYVI

FIZINĖ VEIKLA VISĄ UGDYMOSI LAIKOTARPĮ NE MAŽIAU KAIP PO DVI VALANDAS PER DIENĄ.

2. ĮGYVENDINANT PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS IR VYKDANT PIRMINĮ PROFESINĮ

MOKYMĄ MOKYKLINE PROFESINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMA, YRA PRIVALOMOS NE MAŽIAU KAIP TRYS

FIZINIO UGDYMO PAMOKOS PER SAVAITĘ. ĮGYVENDINANT PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO

PROGRAMAS, TURI BŪTI SUDARYTA GALIMYBĖ MOKINIUI PASIRINKTI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMĄ, SKIRTĄ

FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS VYKDYTI. PRADINIS, PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS GALI BŪTI VYKDOMAS

KARTU SU SPORTINIU UGDYMU, SKIRTU IŠSKIRTINIŲ SPORTINIŲ GABUMŲ TURINTIEMS MOKINIAMS.



Aktualu - ne tik valandų skaičius, o kokybė. 

Kiekviena fizinio aktyvumo valanda turi būti kokybiška, nes tik tokios duoda apčiuopiamą naudą vaikui. 

Ikimokyklinis amžius – spartaus fizinio vystymosi tarpsnis, kurio metu intensyviai auga ir vystosi vaiko organizmas, didėja 

fizinis aktyvumas ir pajėgumas. Dauguma ėjimo, bėgimo, pusiausvyros, laipiojimo, šuolių, mėtymų mokėjimų ir įgūdžių 

išsivysto iki 6-7 metų. Vaikai pagrindinius judesius išmoksta hierarchine seka. 



Mokslininkai teigia, kad tikslinga derinti įvairias vaikų fizinio aktyvumo formas, tačiau efektyviausias fizinio 

aktyvumo būdas – organizuota fizinė veikla. Darželio vaikai dar nėra pajėgūs mankštintis be mokytojo pagalbos. 

Sistemingą ir planingą fizinį ugdymą ypatingai akcentavo prof. J.Rauckis (1981) ir prof.habil dr. E.Adaškevičienė

(1994, 2004).

Šiuo metu fizinio ugdymo pratybos kiekvienai amžiaus grupei yra organizuojamos pagal tvarkaraštį, sporto salėje ar 

lauke du kartus per savaitę, ryto mankšta prieš pusryčius. Ugdymo įstaigose yra įrengta puiki materialinė bazė vaikų 

fizinio aktyvumo skatinimui: sporto salės su įvairiu sportiniu inventoriumi, kambarėliai vaikų grūdinimo procedūroms, 

darželių kiemuose įrengtos krepšinio bei futbolo aikštelės. 



Neformaliojo švietimo mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su Klaipėdos universiteto mokslininkais.

2013 m. tarpininkaujant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui ir Klaipėdos 

pedagogų švietimo ir kultūros centrui, KU Pedagogikos fakulteto Kūno kultūros katedros Žmogaus motorikos 

tyrimų laboratorijoje buvo organizuotas reprezentatyvus Klaipėdos miesto ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio 

išsivystymo ir pajėgumo tyrimas. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose ištirti 2064 vaikai. Vadovė 

doc.dr. Z.Birontienė. Naudoti tyrimo metodai: fizinio pajėgumo testavimas ir matematinė statistika.

Tyrimu nustatyta, kad prieš 23 metus tirti 3-6 metų Lietuvos vaikai buvo akivaizdžiai fiziškai pajėgesni už 

dabartinius to paties amžiaus klaipėdiečius. Neformaliojo švietimo ugdomų vaikų fizinio pajėgumo rezultatai 

statistiškai patikimai geresni už vaikų ugdomų įstaigose, kuriose nėra neformaliojo švietimo mokytojo. 

Šis tyrimas leido sudaryti „Klaipėdos miesto 3-6 metų vaikų fizinio pajėgumo vertinimo“ lenteles. Gauti 

rezultatai padeda mokytojams tiksliau ir objektyviau vertinti vaikų fizinį pajėgumą pagal amžių bei ndividualią

vaiko fizinio pajėgumo raidą,  koreguoti ugdymo procesą. 



2011 metais kooperuojantis užsienio universitetų mokslininkams Klaipėdos universiteto (doc. Z.Birontienė), 

Latvijos sporto ugdymo akademijos (doc. I.  Bula-Bitenience) ir Varšuvos J.Pilsuckio kūno kultūros akademijos 

(doc. Krysztof Piech) Klaipėdos ikimokyklinėse įstaigose buvo vykdomas tarptautinis pedagoginis 

eksperimentas (projektas) „Vaikas – fizinio aktyvumo skatintojas šeimoje“. Būrelio mokytojai savanoriškai 

vykdė pedagoginį eksperimentą. Išvadose buvo teigiama, kad ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje sistemingai 

fiziškai ugdomas vaikas gali skatinti šeimos fizinį aktyvumą. 



Kiekvienais metais vykdomas tęstinis projektas „Susipažinkime su sporto šakomis“. Projektas skatina vaikus 

susipažinti su Klaipėdos miesto sporto centrais ir juos aplankyti.

Tėvų apklausa.

Jeigu būtų galimybė į kokią sporto šaką nukreiptumėte savo vaiką? 
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Kokias sporto šakas laikote perspektyviausiomis?

Krepšinis
Plaukimas
Futbolas
Šokiai
Gimnastika
Lengvoji atletika
Tenisas
Dailusis čiuožimas
Rytų kovos menai
Ledo ritulys
Šachmatai
Baidarės, būriavimas
Irklavimas
Aktyvios sporto šakos
Kerlingas
Sunkioji atletika
Dviračiai
Tinklinis
Laisvosios imtynės
Sportinė aerobika



Vaikai lankėsi ,,Lengvosios atletikos mokykloje“, ,,V.Knašiaus krepšinio mokykloje“, ,‚Futbolo mokykloje“, 

tekvondo centre ir kt. Treneriai su auklėtiniais supažindino darželinukus su sporto šakomis ir leido savo jėgas 

išbandyti žaidžiant žaidimus, atliekant estafetes.



Grįžtamasis ryšys.

Sporto centrų darbuotojai  teigia, jog pradinių klasių moksleiviai ateina sportuoti į centrus. Projektas 

„Susipažinkime su sporto šakomis“ padeda atskleisti individualius vaikų poreikius ir gebėjimus,  

tikslingai pasirinkti laisvalaikio praleidimo būdus, būti fiziškai aktyviais ir išėjus iš darželio. 



Organizuojami sportiniai renginiai ne tik ugdymo įstaigose, bet ir platesnėse Klaipėdos miesto 

erdvese. 2018 m. spalio 16 d. įvyko SPORTO RENGINYS „ŠIMTMEČIO BĖGIMAS“ vienu 

metu renginys vyko „Malūno parke“, Sąjūdžio parke“, Lopšelio-darželio „Puriena“ teritorijoje, 

„Aukuro“ gimnazijos stadione,  Girulių sveikatingumo take. Dalyvavo 24 ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos. Sportiniu renginiu skatinamas vaikų fizinis aktyvumas gryname ore, siekiant sveikatos 

stiprinimo tuo pačiu prasmingai paminėtas Lietuvos valstybės šimtmetis ir „Klaipėda – Europos 

sporto miestas 2018“.



Ilgametė neformaliojo švietimo  mokytojų patirtis ir įdirbis padeda, kiekvienais metais, 

minimaliais finansiniais resursais  suorganizuoti masinius renginius. 

Sveikatos ir sporto šventėse prie Baltijos jūros dalyvauja apie 500 ugdytinių, 100 tėvelių, 

mokytojų, svečių. Šventės yra žinomos respublikiniu mastu. 



Mūsų siekiamybė

Neformaliojo švietimo mokytoją įteisinti

fizinio ugdymo mokytoju.  




